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VEC:
ZsNH – Mobilné toalety a súvisiace služby – odpoveď č. 1
V lehote na predkladanie návrhov záujemca zaslal otázku k vyhlásenej zákazke Mobilné
toalety a súvisiace služby dňa 18.2.2021 v znení:
„..............,každé WC ma mat aj zásobník na dezinfekciu rúk, pri každom vykonanom servise sme
povinný doplniť aj dezinfekciu do zásobníkov? Taktiež nerozumiem tomu papieru čo sa don
zapisuje a ktorý ma po servise ostať vo WC. Neviem si to predstaviť, nakoľko vždy sa WC pri
servise tlakovo umýva a po servise ostáva mokre.“
Na otázky uchádzača obstarávateľ odpovedal nasledovne:
1. Áno, pri servise (úkonoch hygienickej údržby v kabíne podľa časového harmonogramu) je
povinnosť skontrolovať v každej kabíne mobilnej toalety aj zásobník na dezinfekciu
a v prípade potreby ho doplniť. Podľa požiadaviek, každá kabína mobilnej toalety má byť
vybavená dávkovačom dezinfekčného roztoku na ruky (viď všeobecné požiadavky vo
výzve v bode 6.1.1 a) a/alebo v Prílohe č. 2 k výzve).
2. Kontrolný hárok môže byť umiestnený na odnímateľnom „nosiči“. Napr. môže to byť
realizované na podložke zo spevneného mäkkého PVC na dokumenty formátu A4. Pevný
klip na uchytenie dokumentu s háčikom na zavesenie podložky. Táto podložka
s Kontrolným hárkom sa pred úkonom servisu (úkonom hygienickej údržby v kabíne
podľa časového harmonogramu) zložila z háčika/vešiačika a po tlakovom vystriekaní
kabíny sa zavesí napäť. Kontrolný hárok by mohol byť ešte vložený aj do euroobalu
a následne
uchytený
pevným
klipom
na
podložku.
Vzor podložky na dokumenty – viď odkaz, resp. obrázok.
Poznámka: Spôsob realizácie bude predmetom dohody medzi kontaktnou osobou
Objednávateľa a úspešným uchádzačom.
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